ZÁRUČNÍ LIST
Datum vydání: ...............................................................................................................................................................
Číslo dodacího listu: ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Datum dodání: ...............................................................................................................................................................
Jméno zákazníka: .........................................................................................................................................................
Dodací adresa zákazníka:............................................................................................................................................
Název a adresa dodavatele fasádních desek:........................................................................................................

Na provětrávanou fasádní desku
EQUITONE z vláknitého cementu
poskytujeme 10-letou záruku
...................................................
dodání zákazníkovi (vlastníku záručního listu)
Ode dne dodání na místo stavby poskytujeme tímto záruku, že dodané fasádní desky vyhovují požadavkům vodotěsnosti, mrazuvzdornosti a stálosti tvaru
Po dobu záruky se zavazujeme nahradit fasádní desky, které neodpovídají uvedeným vlastnostem,
bezplatně za nové s dodáním na místo stavby. V případě, že desky stejné barvy nebo modelu již
nebudou dostupné, bude výměna zabezpečena novým modelem odpovídající kvality.

Výše uvedená záruční doba bude poskytnuta pouze při splnění těchto podmínek:
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

Při instalaci fasádních desek musí být dodrženy montážní pokyny a požadavky
výrobce, všechny technické předpisy, vyhlášky a normy. V případě rozdílu mezi předpisy výrobce a
jiných pravidel, mají přednost předpisy vydané výrobcem.
Desky musí být montovány a používány za normálních povětrnostních podmínek a adekvátním
doporučením od výrobce, tak jak to popisuje Příručka EQUITONE pro projektování a instalaci, která
je platná od data dodání.
Pro uplatnění záruky je nutnost profesionální montáže podkladové konstrukce, která musí vyhovovat
všeobecným statickým požadavkům.
Podmínkou uplatnění záruky je okamžité písemné nahlášení vad zjištěných během záruční doby u
společnosti CREATON South-East Europe Kft., resp. u jejího právního zástupce. Zpráva musí obsahovat popis vady, rozsah škody a musí být doložená fotografiemi daného problému. Pro zástupce
společnosti CREATON South-East Europe Kft. je třeba zabezpečit lehký přístup pro kontrolu vadných
produktů.
Společnost CREATON South-East Europe Kft je povinna do 15 dnů přezkoumat plnohodnotně podanou
reklamaci, s vydáním písemného stanoviska / znaleckého posudku, spolu s návrhem vztahujícím se
na odstranění vady.
Tato záruka se nevztahuje na škody vyplývající z chyb projektování fasády, nebo k tomu ve velké
míře přispívající škody, na chyby instalace, na instalace bez minimálního odvětrávání, na chybně
řezané a vrtané panely, a na panely instalované na takových místech, které výrobce v technické
dokumentaci nedoporučuje. Záruka se dále nevztahuje na způsobené škody zlomením desek,
které spadly na pracovišti, na škody způsobené vichřicí, na živelné katastrofy, znečištěné prostředí,
chemické nebo mechanické účinky anebo na jakýkoliv jiný extrémně vnější faktor, který nesouvisí s
normální činností, nebo i škody způsobené vandalismem, zlomením, řezem atd.
Tato záruka neplatí na poškození vyplývající z neodborného skladování a manipulace, a také na
poškození, kterému by bylo možné předejít pravidelnou kontrolou a údržbou fasády. Záruka se
nevztahuje na poškození oděrkami na ploše desky vyplývající z použití /zpracování po dodání a
převzetí produktu.
Změna produktu z důvodů zestárnutí materiálu nebo povětrnostních podmínek se nekvalifikuje jako
chyba kvality a nevztahuje se na to záruka.
Nároky záruky vyplývající z náhradního dodaní ztrácí svoji platnost uplatněním záručního nároku
prvního dodání.
Užitečná životnost produktu převyšuje záruční dobu.
Záruka platí na území České republiky.

Uplatnění záruky je možné v případě společného předložení tohoto záručního listu, dodacího listu a
faktury.
Záručnímu partnerovi, vedle záruky, patří i další nárok uvedený ve smlouvě nebo v zákoně.
Záruka neomezuje tyto nároky uvedené ve smlouvě nebo v zákoně.

Bálint Tóth
výkonný ředitel
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